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AFYONKARAHİSAR



Medeniyetler Durağı

Anadolu’nun eşsiz güzelliklerini tarih, 

kültür ve gastronomi değerleriyle 

harmanlayan Afyonkarahisar, binlerce yıl 

boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği 

yapmasından dolayı

Friglerden Romalılara Selçukludan 

Osmanlıya birçok önemli eser 

barındırmaktadır.



Huzur ve İnanç Merkezi

Sükûnet, huzur ve dinginliğin merkezi olan 

Mevlevihane Afyonkarahisar’ın önemli 

inanç ve kültür durakları arasında yer 

almaktadır.

Ayrıca Selçuklulardan kalma 750 yıllık Ulu 

Camisi, Osmanlılardan kalma en güzel 

camilerinden olan İmaret Camii ve Külliyesi 

şehrin en önemli ve özel ibadet 

yerlerindendir.







Her Derde Deva Bir Kent...

Tarih boyunca şifa merkezi olarak anılan 

Afyonkarahisar bulunduğu bölgenin 

mineralleriyle zenginleşen termal suların 

çıktığı büyülü bir coğrafyadır. Sadece 

fiziksel rahatsızlıkları değil, ruhunuzu da 

iyileştiriyor.

Afyonkarahisar, Türkiye’nin en fazla termal 

yatak kapasitesine sahip 5 yıldızlı otelin 

bulunduğu bir şehirdir.





Mermerin Başkenti

Afyon’un en büyük tabii zenginliği 

mermerdir. Zengin maden ocaklarından 

çıkan mermerin ünü ülke sınırlarını aşıyor. 

Sayısız eser binlerce yıldır bu şehrin 

mermeriyle can buluyor...

http://www.afyonkarahisartso.org.tr/
http://www.iscehisarosb.org.tr/

http://www.afyonkarahisartso.org.tr/
http://www.iscehisarosb.org.tr/




Lezzet Diyarı

UNESCO tarafından 2019 yılında 

gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler 

Ağı’na dahil edilen Afyonkarahisar 

sucuk, kaymak, lokum, haşhaş, 

keşkek, kiraz gibi coğrafi tescilli 

ürünleriyle adını dünya listelerine 

yazdırdı. 
https://gastroafyon.org/

https://gastroafyon.org/


Lezzet Diyarı

Yurtdışında Türk ismi ile özdeşleşerek 

dünya çapında marka olmuş yegâne 

bir Türk tatlısı olan Afyon lokumu 

‘’Turkish Delight’’ yine 

Afyonkarahisar’ın en önemli 

lezzetlerindendir.

https://gastroafyon.org/

https://gastroafyon.org/






Müzeler Şehri 

Tarihsel birikimi sayesinde Türkiye’nin 

en önemli arkeoloji müzesinin yanı sıra 

Müzik Aletleri Müzesi, Yumurta 

Sanatları Merkezi gibi alanında tek pek 

çok müzeyi de Afyonkarahisar’da 

görmeniz mümkündür. 





Geçmişe Yolculuk

Yerli ve yabancı misafirlerin rengarenk 

görünümüyle dikkatini çeken tarihi konaklar 

adeta insanı geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor. 

Bölgede bulunan tarihi konaklar, etrafında yer 

alan cami ve Mevlevihane gibi yapılar ile 

yaşayan bir müze olmaya devam ediyor.



Ortak Miras Frigya

Bundan 3 bin yıl önce Frigyalıların

kayalara evler, kaleler, anıtlar 

oyarak kurduğu Frigya uçsuz 

bucaksız güzelliği ve el değmemiş 

tabiatıyla görülmesi gereken çok 

özel bir coğrafyadır.

https://visitfrigya.org/

https://visitfrigya.org/




Frigya’nın Kalbi Ayazini 

Metropolisi

Barındırdığı birçok kaya mezarı, 

kaya yerleşimi, kilise ve şapelleri ile 

bölgede tarih içinde gelişen farklı 

kültürleri en iyi şekilde yansıtan, 

tarihle tabiatın iç içe geçtiği Ayazini 

Metropolisi gizemini hala 

korumaktadır.

https://ayazini.org/





Balon Turuyla Tarihi Seyir

Emre Gölü’nde Kral Midas Gemisi ile göl 

üzerinde tekne turu yaparken gölün 

etrafında yer alan Frig kaya anıtlarını 

gözlemleyebilir, bölgeyi bisiklet ve atv turu 

ile keşfedebilirsiniz. Bunların yanı sıra 

Emre Gölü’nde at safarisi, sıcak hava balon 

uçuşu, kamp keyfi yapmak da mümkün…

https://www.visitafyon.org/

https://www.visitafyon.org/




Tabiat Harikası Akdağ Tabiat Parkı ve 

Kanyonu

Akdağ Tabiat Parkı ilin en önemli tabiat 

turizmi alanı olup trekking, fotoğrafçılık, 

kuş gözlemciliği (özellikle kızıl akbabaların 

gözlenmesi), vahşi yaşam turları, macera –

spor turizmi (kanyon geçişi), bisiklet 

turizmi, dağcılık, atlı doğa yürüyüşü, 

mağara turizmi, sportif olta balıkçılığı, 

yaylacılık ve kaya tırmanışına oldukça 

elverişlidir.

https://www.visitafyon.org/

https://www.visitafyon.org/




Sporcu Dostu Kent

Afyonkarahisar içinde barındırdığı spor 

tesislerinin  konaklama ve sağlık 

merkezlerine yakınlığı, ulaşım kolaylığı  ve 

iklimi sebebiyle adeta bir sporcu dostu 

kenttir.

https://www.turkeymxgp.com/

https://www.turkeymxgp.com/




Dünyayı Buluşturan Şehir

Afyonkarahisar müzikten spora, 

gastronomiden el sanatlarına birçok 

festivale ev sahipliği yapmaktadır.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen 

Motofest, Caz&Klasik Müzik Festivali ve 

GastroAfyon Lezzet Festivali her yıl çok 

sayıda yerli ve yabancı turisti 

Afyonkarahisar’a çekmektedir.



İletişim Bilgileri 

Afyonkarahisar Valiliği
https://www.afyonkarahisar.gov.tr

Telefon : 0 272 214 05 09       E-posta:afyon@icisleri.gov.tr

Afyonkarahisar Belediyesi
https://www.afyon.bel.tr/

Telefon: 0272 214 42 55      E-Posta :info@afyon.bel.tr

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
https://afyon.ktb.gov.tr/

Telefon: 0272 213 76 00    E-Posta :iktm03@kulturturizm.gov.tr

https://www.afyonkarahisar.gov.tr/
https://www.afyon.bel.tr/
https://afyon.ktb.gov.tr/



